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1. A MAGYAR RANGLISTA szabályai
1.1. Kategória
A magyar ranglista kiértékeléséhez az F3A kategória FAI szabályzat szerinti -a
tárgyévben aktuális- selejtező manőversorozatát ismerik el.
1.2. Versenyzők
A megadott feltételeknek megfelelő hazai és nemzetközi versenyeken induló
összes MMSZ igazolvánnyal rendelkező versenyző felkerül a ranglistára, aki az
elért eredményeit és az azokat igazoló dokumentumokat eljuttatja az F3A szakág
vezetőjéhez. A hazai versenyek eredményeit a versenyrendező juttatja el a
szakágvezetőnek.
1.3. Versenyek
A ranglista számítása naptári év szerint történik, a tárgyévben lebonyolított
versenyek eredménye alapján. A ranglista számítás alapját képező -hazai vagy
külföldi- versenyeket a rendező szövetség versenynaptárban meg kell jelentetni, és
a FAI sportkódex szerint kell lebonyolítani. Csak azok a versenyek számítanak a
ranglista megállapításánál, melyeken
a) az aktuális FAI szabályzat szerinti selejtező manőversorozatot, vagy annak
rövidített változatát repítik. Rövidítés esetén a manőversorozat adott manőverét
követő manővereket kihagyják, és a leszállással fejezik be a manőversorozatot.
A rövidítés során kihagyott manőverek száma nem lehet több mint 4.
Ha a versenyen a selejtező után elődöntő vagy döntő fordulókat repítenek eltérő
manőversorozattal, akkor csak a selejtező eredményét kell figyelembe venni a
ranglista pontszám számításánál.
b) az elért pontszám és a verseny végeredménye versenyjegyzőkönyvvel vagy
más hiteles dokumentummal alátámasztható.
c) olyan minősített bírók pontoztak, akik rendelkeznek általános F3A bírói
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vizsgával, valamint az aktuális manőversorozat ismeretét igazoló kiegészítő
vizsgával.
A minősített bírók listáját és a minősítés hatályát a szakágvezető hozza
nyilvánosságra.
Jelen kitételt csak hazai versenyek esetén kell alkalmazni és a bírók kilétét a
versenyjegyzőkönyvvel kell dokumentálni.
1.4. A ranglista pontok kiosztása
A versenyzőnek kiosztott pontok száma függ azon versenyzők számától (N), akik
legalább egy startot teljesítettek a versenyen. Egy versenyző akkor teljesített egy
startot, ha a startra kapott pontszáma nagyobb mint nulla (0).
A ranglistában figyelembe vett pontszámot a következőképpen kell számítani:
Pranglista=NPátlag* B1 * B2 , ahol
Pranglista
: a ranglistában figyelembe vett pontszám
NPátlag
: versenyző összesített normalizált pontszámának fordulónkénti átlaga
(összesített normalizált pontszám / figyelembe vett fordulók száma)
B1
: a versenyen legalább egy startot teljesített versenyzők számától (N)
függő bónusz faktor, melyet a következő táblázat alapján kell
meghatározni:
N 1-5
6-10
11-20
21-30
31B1 1
B2

1,1

1,2

1,3

1,4

: a verseny típusától függő bónusz tényező melyet az alábbi szabály
szerint kell meghatározni
● B2 = 1,05 a magyar Országos Bajnokság és a FAI
versenynaptárban szereplő nemzetközi versenyek esetén
(beleértve a kontinens- és világbajnokságot is)
● B2 = 1 bármely más verseny esetén

1.5.Értékelés
A ranglista összeállítását az F3A szakág vezetője végzi. A ranglista eredményét a
versenyzők ranglista versenyeken szerzett összes ranglista pontszámának
figyelembe vételével határozzák meg. Maximum három verseny számít, melyek
közül egy a legmagasabb ranglista pontszámú magyar, kettő pedig az összes többi
(magyar illetve külföldi) versenyből a két legmagasabb ranglista pontszámú. A
ranglista első helyezettje az összesítésben a legtöbb pontot elérő versenyző.
Holtverseny esetén a legmagasabb elért pontszámok sorrendje határozza meg a
ranglista eredményét. Ha ez nem oldja fel a holtversenyt, akkor a soron következő
legmagasabb pontszámokat kell figyelembe venni addig, amíg meg nem szűnik a
holtverseny. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az a versenyző végez a
ranglistán előbbre, aki több ranglista versenyen indult az adott évben.
1.6. Kommunikáció
Az F3A szakág vezetője meg kell, hogy kapja az összes eredményt a ranglista
versenyekről, majd kiszámítja és közzéteszi a ranglista állását. Az eredményeket a
versenyzőknek kell a szakág vezetője részére elküldeni az előírt dokumentumok
másolataival együtt. A szakág vezetője a naptári év végével zárja le a ranglistát az
addig beérkezett eredmények alapján.
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A versenyzők a következő év január 15-ig élhetnek óvással, melyet írásban kell
benyújtaniuk 5.000,- Ft óvási díj megfizetésével együtt. A beérkezett óvásokat a
szakág vezetője bírálja el és helybenhagyó döntés esetén az óvási díj a
versenyzőnek visszajár.
A végleges ranglistát az F3A szakág vezetője közzéteszi és elküldi az MMSZ
vezetésének.
1.7. A válogatott keret
A válogatott keret kijelölése mindig egy évre történik az előző évben elért ranglista
helyezések alapján (pl.: 2010-es válogatott keret a 2009-es ranglista alapján).
A válogatott kerettagságra a ranglista első három helyezett versenyzőjét kell
felkérni, akiknek írásban kell arról nyilatkozni, hogy elfogadják-e a felkérést. Ha
ezen versenyzők valamelyike nem tudja vállalni a válogatottságot, akkor a
ranglistában soron következő versenyzőnek kell ezt felajánlani.
2. A minősítések megszerzésének szabályai
2.1. Kategória
A minősítések megszerzéséhez az F3A kategória FAI szabályzata szerinti
selejtező illetve a kategória magyar szabályzata szerinti -a tárgyévben aktuálismanőversorozatait ismerik el.
2.2. Versenyzők
A megadott feltételeknek megfelelő hazai és nemzetközi versenyeken induló
összes MMSZ igazolvánnyal rendelkező versenyző minősítést szerezhet, aki az
elért eredményeit és az azokat igazoló dokumentumokat eljuttatja az F3A szakág
vezetőjéhez. A hazai versenyek eredményeit a versenyrendező juttatja el a
szakágvezetőnek.
2.3. Versenyek
A minősítések megszerzése naptári év szerint történik, a tárgyévben lebonyolított
versenyeken kapott normalizálás előtti pontszámok alapján. Csak azok a
versenyek számítanak a minősítések megállapításánál, melyeken
a) vagy az aktuális FAI, vagy az aktuális magyar szabályzat szerinti selejtező
manőversorozatot repítik.
b) a manőverek pontozásánál három bíró által adott pontszám számít az
értékelésnél.
c) a végső pontszámot két forduló összpontszáma határozza meg.
d) az elért pontszám versenyjegyzőkönyvvel vagy más hiteles dokumentummal
alátámasztható.
e) ha FAI manőversorozatot repítettek, akkor olyan minősített bírók pontoztak, akik
rendelkeznek általános F3A bírói vizsgával, valamint az aktuális
manőversorozat ismeretét igazoló kiegészítő vizsgával.
A minősített bírók listáját és a minősítés hatályát a szakágvezető hozza
nyilvánosságra.
Jelen kitételt csak hazai versenyek esetén kell alkalmazni és a bírók kilétét a
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versenyjegyzőkönyvvel kell dokumentálni.
2.4. A minősítések megszerzése
A minősítések megszerzéséhez elegendő egy versenyen az alábbi táblázatban
meghatározott kritériumok egyikének megfelelni - a tárgyév legjobb eredménye
számít. A táblázat a minősítés megszerzéséhez szükséges minimális pontszámot
tartalmazza, mely egy verseny két értékelt fordulójában a három figyelembe vett
(normalizálás előtti) bírói pontszám összege. A manőversorozatok, vagy az
elérhető maximális pontszámok (összesített K faktor) változása esetén a
táblázatban közölt százalékos érték szerint kell kiszámítani az új pontszám
határokat.
Manőversorozat
RCM (kezdő)

RC3 (haladó)
P11 (nemzetközi)

I. osztály

II. osztály
ifj. arany

III. osztály
ifj. ezüst

Ifj. bronz

Nem
szerezhető

1092

936

780

(70%)

(60%)

(50%)

2652

2142

1836

1530

(85%)

(70%)

(60%)

(50%)

2880

2340

1980

1620

(80%)

(65%)

(55%)

(45%)

A pontszámok két forduló (3-ból a legrosszabb kiesik) és három pontozóbíró
figyelembevételével lettek meghatározva. A zárójelben lévő % értékek az
elérhető maximális pontszámhoz viszonyított mértéket mutatják.
2.5. Kommunikáció
Az F3A szakág vezetője meg kell, hogy kapja az összes normalizálás előtti
pontszámot a versenyekről, majd kiszámítja és közzéteszi a minősítéseket. Az
eredményeket a versenyzőknek illetve a versenyrendezőknek kell a szakágvezető
részére elküldeni az előírt dokumentumok másolataival együtt. A szakágvezető a
naptári év végével határozza meg a minősítéseket az addig beérkezett
eredmények alapján.
A minősítések ellen óvásnak helye nincs.
A megszerzett minősítéseket az F3A szakág vezetője közzéteszi és elküldi az
MMSZ vezetésének.
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